
                Образец КВМПИДВМС – 33А / Утвърден със Заповед № РД 11-196 / 27.01.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

 

ДО  

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  

НА БАБХ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ  

ПРОДУКТ 

 

РЕЗЮМЕ НА ДОСИЕТО 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ 

Това е формуляр на заявление за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт (ВМП), 

което се подава в Българска агенция по безопасност на храните по национална процедура, процедура по 

взаимно признаване или децентрализирана процедура. 

 

За всяка фармацевтична форма и количество на активната субстанция в дозова единица, определена 

маса или обем се попълва отделно заявление. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ И ПОДПИС 

 

Име (търговско) на ВМП: 

 

На кирилица:       

 

На латиница:       

 

Количество(a) на активната(ите) субстанция(ии) в дозова единица 

(за определена маса или обем %):       

 

Фармацевтична форма:       

 

Активна(и) субстанция(ии):       

 

Заявител:       

 

Упълномощено от заявителя 

лице за кореспонденция*:       

 

Потвърждавам, че цялата налична информация, свързана с административни данни, кратка характеристика на 

продукта, първична и външна опаковка и листовка и експертни доклади; физико-химична, фармацевтична, 

микробиологична и биологична документация; данни за безопасност и остатъчни количества; предклинична и 

клинична документация на ВМП е включена в досието. 

Потвърждавам, че всички данни са представени както на хартиен, така и на електронен носител и че 

информацията на двата вида носители е идентична. 

Потвърждавам, че са платени всички такси по Тарифата по чл.14, ал 2. 

От името на заявителя. 

 

   ___________________________________________ 

   Подпис(и) 

    

    

   Име*       

 

    

   Длъжност/функция       

 

    

   Населено място        
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                                    Дата (гггг-мм-дд)       

    

*  Забележка: Пълномощното за кореспонденция и подписване от името на заявителя се представя в 

приложение 5.4 

 **  Забележка: Документите за платени такси по Тарифата по чл.14, ал 2, се представят в приложение 5.1. 

        

 

 

ВИД НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

 

Забележка: Съответните точки на този раздел се попълват, когато е необходимо. 

 

1.1. ЗАЯВЛЕНИЕТО Е ЗА: 

  

 

 1.1.1. ПРОЦЕДУРА ПО ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ по чл. 330 от Закон за ветеринарномедицинската дейност 

(ЗВД),  

  Референтна държава членка:       

  Дата на лиценза за употреба: (гггг-мм-дд):       

  Номер на лиценза за употреба:       

 (да се приложи копие от лиценза – виж раздел 4.2) 

  Номер на процедурата:       

   

 Първо прилагане 

  Заинтересована(и) държава членка(и) (отбележете):       

 

AT  BE  BG  CY  CZ  DE  DK  EE  

EL  ES  FI  FR  HU  IE  IS  IT  

LI  LT  LU  LV  MT  NL  NO  PL  

PT  RO  SE  SI  SK  UK  

 

 Предложена обща дата за подновяване:       

  Ако се кандидатства за отмяна или изменение в цикъла на подаване на периодични доклади за 

безопасност, с цел хармонизиране с рождената дата на активната субстанция, моля посочете:       

  Повторно прилагане 1-ва вълна (попълнете и раздел 4.2) 

  

 След първоначална децентрализирана процедура 

 

 След първоначална процедура по взаимно признаване 

 

  Заинтересована(и) държава членка(и) (отбележете):       

  

AT  BE  BG  CY  CZ  DE  DK  EE  

EL  ES  FI  FR  HU  IЕ  IS  IT  

LI  LT  LU  LV  MT  NL  NO  PL  

PT  RO  SE  SI  SK  UK  

 

 За следващи процедури копирайте таблицата по-горе 

 Съгласувана обща дата за подновяване:       

 

 1.1.2. ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ПРОЦЕДУРА  

  Референтна държава членка:       

  Номер на процедурата:       

  Заинтересована (и) държава членка(и) (отбележете):       

  

AT  BE  BG  CY  CZ  DE  DK  EE  

EL  ES  FI  FR  HU  IЕ  IS  IT  
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LI  LT  LU  LV  MT  NL  NO  PL  

PT  RO  SE  SI  SK  UK  

 

  Ако се кандидатства за отмяна или изменение в цикъла на подаване на периодични доклади за 

безопасност, с цел хармонизиране с рождената дата на активната субстанция, моля посочете:       

 В случай на  процедура за повторно използване след първоначална децентрализирана процедура, 

моля, попълнете раздел 1.1.2.- Повторно прилагане 1-ва вълна 

 

 1.1.3. НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕДУРА 

 

  Държава:       

  Номер на заявлението, ако е приложимо:       

  Ако се кандидатства за отмяна или изменение в цикъла на подаване на периодични доклади за 

безопасност с цел хармонизиране с рождената дата на активната субстанция, моля посочете:       

  

1.2. ТОВА Е ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА, ВОДЕЩО ДО РАЗШИРЯВАНЕ НА 

ОБХВАТА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2008  

  

  Не (попълнете раздел 1.3. и 1.4.) 

   

  Да (попълнете информацията по-долу в този раздел като и в раздели 1.4.) 

  Моля уточнете: 

   

  промяна в качеството на обявената активна субстанция, която не го определя като нова 

активна субстанция 

  замяна с друга сол или естер, комплекс или производно (със същата терапевтично активна 

част) 

 замяна с друг изомер, със смес от изомери, или замяна на смес от изомери с един изомер 

  замяна на биологична субстанция или на биотехнологичен продукт 

  нов лиганд или механизъм на свързване при радиофармацевтик 

  промяна на екстрахиращия разтворител или на съотношението растителна 

субстанция/растителен продукт 

  промяна в бионаличността 

  промяна във фармакокинетиката 

  промяна или добавяне на ново количество за дозова единица/активност на активната 

субстанция 

  промяна или добавяне на нова фармацевтична форма 

  промяна или добавяне на нов начин на приложение 

 Забележка: 

 Заявителят по настоящото заявление трябва да бъде идентичен с  притежателят на 

съществуващ лиценз за употреба. 

 Търговското име трябва да е същото като на лицензирания за употреба продукт. 

 Забележка:вижте изискванията в Notice to Applicants, Volume 6A, Chapter 1. 

- Заместване от друга сол/естер, комплекс/дериват (същата терапевтична част). 

- Заместване от друг изомер, смес от изомери, смес от изолат изомери. 

- Заместване от друга биологична субстанция или продукт от биотехнология 

- Друга(и) промяна(и), посочете ги: 

 промяна или добавяне на нов вид продуктивно животно 

 Забележка: 

 Заявителят по настоящото заявление трябва да бъде идентичен с  притежателят на 

съществуващият лиценз за употреба. 

 Част 1.3.1 (разширение обхвата на лиценз за употреба)или част 1.3.2 (неразширение  обхвата 

на лиценз за употреба) трябва да се попълни  

  • Данни за издаден лиценз за употреба в ЕС/България: 

   Име на притежателя на лиценз за употреба:       

   Име, количество на активната субстанция в дозова единица, определена маса или обем, 

фармацевтична форма на лицензирания продукт:       

   Номер(а) на лиценза за употреба:       
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1.3. ТОВА ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ОСНОВАВА НА ЗВД  

 Забележка: Този раздел се попълва за всяко заявление. За повече подробности виж Бележки към 

заявителите (Notice to Applicants), Том 6А, глава 1. 

 

1.3.1.  Заявление по чл. 279 от ЗВД (т.е. досие с административни данни, кратка характеристика на 

продукта, първична и външна опаковка и листовка и експертни доклади; физико-химична, 

фармацевтична, микробиологична и биологична документация; данни за безопасност и 

остатъчни количества; предклинична и клинична документация*) 

  Нова активна субстанция 

 Забележка: активната субстанция, която досега не влизала в състава на продукт лицензиран за 

употреба от компетентен орган на държава членка или от ЕС (при централизирана процедура) 

  Известна активна субстанция 

Забележка:  • влиза в състава на продукт, който е лицензиран за употреба от компетентен орган на 

държава членка или от ЕС 

 • същият или друг притежател на лиценз за употреба. 

* за разширяване на обхвата на лиценз за употреба, издадено въз основа на пълно досие, препратки 

могат да се правят само по отношение на предклинична и клинична документация. 

 

1.3.2.  Заявление по чл. 280 от ЗВД за генеричен на референтен ВМП  

Забележка: Заявление за генеричен на референтен ВМП с позоваване на референтен ВМП, лицензиран 

за употреба в държава членка на ЕС. 

Трябва да бъдат представени пълни административни данни.   

Заявителят не е длъжен да представи резултати от изследвания за безопасност и 

максимално допустими стойности на остатъчни количества от ВМП или резултати от 

предклинични и клинични изпитвания. За повече подробности виж Бележки към 

заявителите (Notice to applicants), том 6А, глава 1 

  

■ Референтен ВМП 

      ■ ВМП, който е или е бил лицензиран за употреба в държава членка на ЕС най-малко от 8 

години 

   

  Име на продукта, количество на активната субстанция в дозова единица, определена маса  

или обем, фармацевтична(и) форма(и):       

        Притежател на лиценз за употреба:       

  Първо издаване на лиценз за употреба: Дата (гггг-мм-дд)       

 Лицензът за употреба е издаден от компетентен орган на:  

o ЕС 

o Държава членка (Европейско икономическо простронство(ЕИП)):       

  Номер(а) на лиценза(ите) за употреба:       

Забележка: този раздел определя референтния ВМП, избран с цел установяване изтичането на 

периода за защита на данните. 

  

 ■ ВМП, който е бил използван за изследване на биоеквивалентност (където е приложимо): 

 

  Име на продукта, количество на активната субстанция в дозова единица, определена маса или 

обем, фармацевтична форма(и):       

  Притежател на лиценза за употреба1:       

 Дата на лиценза за употреба: (гггг-мм-дд)       

  Лицензът за употреба е издаден от компетентен орган на:   

o Европейската общност (ЕО)  

o Държава членка (ЕИП): 

 Номер(а) на лиценза(ите) за употреба:       

  Източник на продукта (държава членка):       

 Референтен номер(а) на проучването(ята) за бионаличност/EudraCT номер(а):       

 
1 Трябва да се счита за “един и същ” като този посочен по-горе, както е в Commission Communication (98/C 

299/03) (т.е. принадлежащи към едно и също дружество или обединения от дружества, или които са сключили 

лицензионен договор). 
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1.3.3.  Хибридно заявление по чл. 280, ал. 1 и ал. 10 от ЗВД 

  

Забележка: Хибридните заявления се различават от генеричните по това, че резултати от 

подходящи предклинични или клинични изпитвания трябва да бъдат предоставени при 

следните три обстоятелства: 

• когато не е спазена строгата дефиниция за „генеричен ВМП“; 

• когато проучванията за бионаличност не могат да се използват за демонстриране на 

биоеквивалентност; 

• когато има промени в активната(ите) субстанция(и), терапевтичните показания, 

активността, фармацевтичната форма или начина на прилагане на генеричния продукт 

в сравнение с референтния. 

виж Бележки към заявителите (Notice to Applicants), том 6А, глава 1 

 

 Референтен ВМП:        

 ■ ВМП, който е или е бил лицензиран за употреба в държава членка на ЕС най-малко от 8 

години. 

 

  Име на продукта, количество на активната субстанция в дозова единица, фармацевтична(и) 

форма(и):       

  Притежател на лиценза за употреба:       

  Дата на издаване на лиценз за употреба (гггг-мм-дд):       

  Лицензът за употреба е издаден от компетентен орган на: 

o Европейската общност (ЕО)  

o Държава членка (ЕИП):       

  Номер(а) на лиценза(ите) за употреба:       

  

Забележка: Избраният референтен ВМП трябва да е лицензиран за употреба в ЕС въз основа на 

пълно досие.  

  

■ ВМП, който е бил използван за изследване на биоеквивалентност (където е приложимо): 

 

  Име на продукта, количество на активната субстанция в дозова единица, определена маса или 

обем, фармацевтична форма(и):       

  Притежател на лиценза за употреба:       

 Дата на лиценза за употреба: (гггг-мм-дд)        

 Лицензът за употреба е издаден от компетентен орган на: 

o Европейската общност (ЕО):  

o Държава членка (ЕИП): 

 

  Различие(я) в сравнение с референтния ВМП: 

  

  промяна в активната(ите) субстанция(ии)  

  промяна в терапевтичните показания 

  промяна във фармацевтичната форма 

  промяна в количеството на активната субстанция в дозова единица, определена маса или 

обем 

  промяна в начина на приложение 

  биоеквивалентността не може да бъде доказана чрез изпитвания за бионаличност 

 

1.3.4.  Заявление за подобен биологичен продукт  по чл. 280, ал. 7 

 

 Забележка:   • Заявление за продукт с позоваване на референтен биологичен продукт. 

• Пълни административни данни, кратка характеристика на продукта, първична и 

външна опаковка и листовка и експертни доклади; физико-химична, фармацевтична, 

микробиологична и биологична документация, подходящи данни за безопасност и 

ефикасност. 

• Заявителят представя данни от предклинични и клинични изпитвания в случаите, 

когато биологичен ВМП, подобен на референтния биологичен ВМП, не отговаря на 
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определението за генеричен ВМП поради различие по отношение на изходните суровини 

или производствените процеси на биологичния ВМП и тези на референтния биологичен 

ВМП 

Виж Бележки към заявителите (Notice to Applicants), том 6А, глава 1 

  

Референтен ВМП: 

Забележка: избраният референтен ВМП трябва да е лицензиран за употреба от ЕС въз основа на 

пълно досие. 

 

■ ВМП, който е или е бил лицензиран за употреба в държава членка на ЕС най-малко от 8 

години.  

 

  Име на продукта, количество(а) на активната субстанция в дозова единица, определена маса или 

обем, фармацевтична(и) форма(и):       

  Притежател на лиценза за употреба:       

  Дата на лицензане (гггг-мм-дд):       

  Лицензът за употреба е издаден от компетентен орган на: 

o Европейската общност (ЕО)  

o Държава членка (ЕИП):       

  Номер(а) на лиценза за употреба:       

 

Забележка: Този раздел определя референтният ВМП, избран с цел установяване на края на периода 

на защита на данните.  

 

■ ВМП, който е използван при изпитвания за биоеквивалентност 

 

  Име на продукта, количество на активната субстанция в дозова единица, определена маса или 

обем, фармацевтична форма(и):       

  Притежател на лиценза за употреба1:       

 Дата на лиценза за употреба: (гггг-мм-дд)        

 Лицензът за употреба е издаден от компетентен орган на: 

o Европейската общност (ЕО):   

o Държава членка (ЕИП): 

 

1.3.5.  Заявление по чл. 281 от ЗВД (добре установена употреба) 

Забележка:. За повече подробности виж Бележки към заявителите (Notice to Applicants), том 6А, 

глава 1 

Не се изисква заявителят да представя резултати от изпитванията за безопасност и 

остатъчни количества от ВМП или резултати от предклинични и клинични изпитвания, 

когато докаже, че активните субстанции на ВМП са с утвърдена най-малко 

десетгодишна употреба в държава членка, имат призната ефикасност и приемливо ниво 

на безопасност, и ако не се нарушава законодателството в областта на защитата на 

индустриалната и търговската собственост. В този случай заявителят може да 

представи подходящи данни от научни публикации.  

 

1.3.6.  Заявление по чл. 280 ал. 12 от ЗВД информирано съгласие 

Забележка: Заявление за ВМП със същия качествен и количествен състав по отношение на активните 

субстанции и същата фармацевтична форма като лицензиран за употреба в България 

или в ЕС ВМП, чийто притежател на лиценза за употреба е дал писмено съгласие 

неговите данни да бъдат ползвани в подкрепа на това заявление. 

Трябва да бъдат представени пълни административни данни и съгласие за ползване на 

физико-химична, фармацевтична, микробиологична и биологична документация, данните 

за безопасност и остатъчни количества и предклинична и клинична документация.  

Притежателят на лиценза за употреба на референтния продукт и заявителят може да 

е един и същ или различен. 

 

 Лицензиран за употреба продукт в ЕС/България: 

  Име на продукта, количество на активната субстанция в дозова единица, определена маса 

 или обем, фармацевтична форма:      



 6 

  Притежател на лиценза за употреба:      

  Номер(а) на лиценза(ите) за употреба:       

  Приложете писмо за съгласие от притежателя на лиценза за употреба на лицензирания за употреба 

продукт (приложение 5.2) 

 

1.3.7.  Заявление чл. 281a за издаване на лиценз за употреба на хомеопатични ВМП, предназначени 

за продуктивни животни 

Забележка: прилага се специална опростена процедура при спазване на условията, описани в ЗВД или 

изискванията за издаване на лиценз по чл. 279, с изключение на изискванията по чл. 291, ал. 1 - 4, както 

и изискването за представяне на доказателства за терапевтичен ефект 

 

1.3.8.  Заявление чл. 288a за издаване на лиценз за употреба при изключителни обстоятелства 

Забележка: прилага се само при наличие на обективни причини, които могат да бъдат проверени. 

  

1.4   Максимално допустими стойности на остатъчни количества (само за продуктивни животни).  

           Когато ВМП е предназначен за продуктивни животни, се представя следната информация, налична към 

момента на подаване на заявлението. 

Максимално допустими стойности на остатъчни количества съгласно Регламент 37/2010/ЕС, който е 

публикуван в официалното издание на Европейската общност. 

 

Фармакологично 

активна 

субстанция 

Маркерно 

остатъчно 

вещество 

Видове 

животни 

МДСОК Прицелни 

тъкани 

Други 

разпоредби 

Терапевтична 

класификация 

 

 

2. ДАННИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА 

 

2.1. Име (на) и ATC код 

  

2.1.1. Предлагано (търговско) име на ВМП в ЕС/държавата членка/Исландия/Лихтенщайн/Норвегия:       

 

  Ако са предложени различни (търговски) имена в различни държави членки по процедура по 

взаимно признаване или децентрализирана процедура, те трябва да бъдат представени в списък в 

приложение 5.18 

 

2.1.2. Име на активната субстанция/ активнте субстанции:       

  

 Забележка: трябва да се даде само едно при спазване на следния приорититен ред: международно 

непатентно име (INN)*, Европейска фармакопея, национална фармакопея, общоприето име, научно 

име; 

 * активната субстанция трябва да се посочи чрез препоръчаното международно непатентно име в 

съответната форма (сол или хидрат, ако е приложимо). За повече подробности виж ръководството 

за кратка характеристика на продукта). 

 

2.1.3. Фармакотерапевтична група (използвайте актуалния ATC код): 

 

 ATC код:           Група:       

 

 При липса на ATC код, отбележете дали е подадено заявление за ATC код:  

 

2.1.4.   Видове за коите е предназначен ВМП:       

 

2.2. Количество на активната субстанция в дозова единица, определена маса или обем; 

фармацевтична форма; начина на приложение; опаковка и количества в една опаковка 

 

2.2.1. Количество на активната субстанция в дозова единица, определена маса или обем и 

фармацевтична форма (използвайте актуалния списък със стандартни термини на Европейската 

фармакопея) 
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 Фармацевтична форма:       

 

 Активна(и) субстанция(ии)      Количество на активната субстанция в дозова 

                             единица, определена маса или обем:       

        

2.2.2. Начин на приложение (използвайте актуалния списък със стандартни термини на Европейската 

фармакопея)       

 

2.2.3. Опаковка, система за затваряне и изделие(я) за прилагане, включително описание на материала от 

който са направени (използвайте актуалния списък със стандартни термини на Европейска фармакопея) 

      

 

За всеки вид опаковка посочете: 

 

2.2.3.1. Количество(а) в една опаковка:       

 

 Забележка: за процедура по взаимно признаване и децентрализирана процедура, посочете всички 

количества в опаковка, разрешени в референтната държава членка 

 

2.2.3.2. Предлаган срок на годност:       

 

2.2.3.3. Предлаган срок на годност (след първо отваряне на опаковката):       

 

2.2.3.4. Предлаган срок на годност (след разтваряне/суспендиране или разреждане):       

 

2.2.3.5. Предлагани условия на съхранение:       

 

2.2.3.6. Предлагани условия на съхранение след първо отваряне:       

 

 Приложете списък на макетите или пробите/мострите, подадени със заявлението (виж Бележки към 

заявителите, (Notice to Applicant) том 6A, глава 7) (приложение 5.17). 

 

 

2.3. Режим на отпускане, разпространение и промоция 

 

2.3.1. Предложено прилагане  

 

  само от ветеринарен лекар 

  от ветеринарен лекар или под негов директна отговорност 

  други 

 

 

2.3.2. Предложен режим на отпускане/класификация 

 

  само по лекарско предписание 

  не изискващи лекарско предписание  

  друг контрол, уточнете: 

 

2.3.3. За ВМП, отпускани само по лекарско предписание: 

  ВМП по лекарско предписание за многократно отпускане (ако е приложимо) 

  ВМП по лекарско предписание за еднократно отпускане (ако е приложимо) 

  ВМП обект на специално лекарско предписание* 

  ВМП с ограничено лекарско предписание * 

 

* (Не всички предложени полета са приложими във всяка държава членка. Заявителите се приканват да 

отбележат категорията, за която подават заявление, но държавите членки си запазват правото да отговорят 

само за онези категории, които са предвидени в техните национални законодателства). 

  

2.3.4. Разпространение на продукти, отпускани без лекарско предписание 
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  разпространение само в аптеките 

  разпространение в дрогерии и аптеки (ако е приложимо) 

             разпространение /отпускане само от ветеринарен лекар 

             разпространение от ветеренарен фармацевт и/или ветеринарен лекар за животни под негово 

наблюдение 

             разпространение от оторизиран доставчик 

             свободна продажба 

 

 

2.4. Притежател на лиценза за употреба/лица за контакт/фирма 

 

2.4.1. Предлаган притежател на лиценза за употреба/юридическо лице отговорно за пускането на 

продукта на пазара в ЕС/ държавата членка:  

 

 Име (на фирмата):       

 Адрес:       

 Държава:       

 Телефон:       

 Факс:       

 Електронна поща:       

 Лице за контакт на този адрес:       

 

  Приложете официален документ, издаден от компетентен орган съгласно съответното национално 

законодателство, доказващ, че заявителят е установен на територията на ЕИП (приложение 5.3) 

 

 Определен ли е SME-статут от ЕМА? 

 

  Не 

  Да 

  

 

Номер на разрешението за SME-статут от ЕМА:       

 Дата на изтичане на валидността му:       (гггг-мм-дд) 

  Приложено е копие от “Документ за определяне на SME-статут” (приложение 5.21) 

 

2.4.2. Лице/фирма, упълномощени за кореспонденция от името на заявителя по време на процедурата в 

ЕС/държавата членка: 

 

 Име:       

 

 Име на фирмата:      Ако е различно от посоченото в 2.4.1, 

 Адрес:        

                                         Приложете пълномощно (приложение 5.4) 

 Държава:       

 

 Телефон:       

 

 Факс:       

 

 Електронна поща:       

 

2.4.3. Лице/фирма, упълномощени за връзка между притежателя на лиценза за употреба и 

компетентните органи след издаването на лиценз за употреба, ако е различно от посоченото в 

2.4.2, в ЕС/ държавата членка: 

 

 Име:       

 

 Име на фирмата:      Ако е различно от посоченото в 2.4.1, 
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 Адрес:        

                                                    Приложете пълномощно (приложение 5.4) 

 Държава:       

 

 Телефон:       

 

 Факс:       

 

 Електронна поща:       

 

2.4.4. Квалифицирано лице по фармакологична бдителност в ЕИП: 

 

 Име:       

 

 Име на фирмата: 

 Адрес:       

 

 Държава:       

 

 Денонощен телефон:       

 

 Факс:       

 

 Електронна поща:       

 

  Приложена е биография на квалифицираното лице (приложение 5.5) 

  Посоченото по-горе квалифицирано лице пребивава в ЕИП 

 

2.5. Производители 

Забележка: Имената, пълните адреси и дейностите на всички места за производство и контрол, 

упоменати където и да е в цялото досие, ТРЯБВА да си съответстват. 

 

2.5.1. Производител(и) (или вносител), получил лиценз за производство по чл. 348 от ЗВД и отговорен за 

освобождаване на партидите в ЕИП (както е посочен в листовката и когато е приложимо на 

опаковката): 

 

 Име на фирмата:       

 

 Адрес:       

 

            Държава:       

 

            Телефон:       

 

            Факс:       

 

            Електронна поща:       

 

            Номер на лиценза за производство:       

 

 Приложено е копие от лиценза(ята) за производство (приложение 5.6) 

 Приложено е копие от лиценза(ята) за производство, ако производителите отговорен за освобождаване на 

партидите е повече от един (приложение 5.7) 

2.5.1.1 Лице за контакт в ЕИП при несъответствие с изискванията за качество на продукта и за 

изтеглянето му от пазара 

 

 Име:       

 

 Адрес:       
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 Държава:       

 

 Денонощен телефон:       

 

 Факс:       

 

 Електронна поща:       

 

 

2.5.1.2 Организация за контрол/изпитване на партиди 

 Място/места на контрол/изпитване на партиди в ЕИП или в държави с действащо споразумение 

за взаимно признаване на инспекциите за Добра производствена практика и партидните 

сертификати или съответно споразумение с ЕС  

 

 Име на фирмата:       

 

 Адрес:       

 

 Държава:       

 

 Телефон:       

 

 Факс:       

 

 Електронна поща:       

 

 Кратко описание на изпитванията за контрол, провеждани от съответната(ите) лаборатория(и):       

 

  Приложено е копие на лиценза(ите) за производство или друго доказателство за съответствие с 

изискванията за добра производствена практика (приложение 5.6)  

 

2.5.2 Производител(и) на ВМП и място/места на производство:  
             Забележка: включително местата за производство на всеки разредител/разтворител в отделна 

първична опаковка, представляващ част от ВМП. 

 

 Име на фирмата:       

 

 Адрес:       

 

 Държава:       

 

 Телефон:       

 

 Факс:       

 

 Електронна поща:       

 

 Кратко описание на извършваните дейности:       

                  

  Приложена е схема на последователността на производствените етапи и дейности за всички места на 

производство, включително местата за извършване на изпитване (приложение 5.8) 

 

  Ако мястото на производство е в ЕИП, 

 - Номер на лиценза за производство:       

 

  Приложете лиценза за производство, изискващи се по чл. 348 от ЗВД.   

   

 - Име на квалифицираното лице:       
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 (ако не е посочено в лиценза за производство) 

 

  Ако мястото на производство е извън ЕИП: 

  Където действа споразумение за взаимно признаване или друго общностно споразумение, 

приложете документ, еквивалентен на лиценз за производство (приложение 5.6) 

 

 - Мястото на производство инспектирано ли е за съответствие с добрата производствена практика от 

упълномощен орган от ЕИП или от държава, с която е в сила споразумение за взаимно признаване или 

съответно споразумение с ЕС? 

  

   Не    Да 

  

  При отговор «да», в приложение 5.9 представете за всяко мястото на производство наличен сертификат 

за добра производствена практика или становище със следните данни от компетентния орган който е  

провел инспекцията. 

                - Дата на последната инспекция за добрата производствена практика 

                - Име на компетентните власти извършили инспекцията 

                - Категория на продуктите и дейностите които са инспектирани 

                - Резултат от инспекцията за съответсвие с добрата производствена практика :   Не  Да 

 

  - Мястото на производство инспектирано ли е за съответствие с добрата производствена практика от 

друг компетентен орган (включително от държави, с които е в сила споразумение за взаимно 

признаване или друго споразумение с ЕС, но които компетнетни органи не са на територията на 

съответната държава, където се намира производствения обект)? 

  

   Не    Да 

  

   При отговор «да», моля приложете обобщена информация в приложение 5.9 (и ако е наличен 

сертификат за добра производствена практика или становище от компетентния орган, който е провел 

инспекцията) 

 

                - Дата на последната инспекция за добрата производствена практика: 

                - Име на компетентните власти извършили инспекцията: 

                - Категория на продуктите и дейностите които са инспектирани: 

                - Резултат от инспекцията за съответсвие с добрата производствена практика:   Не  Да 

 

2.5.3. Производител(и) на активната(ите) субстанция(ии) и място/места на производството им 

 

Забележка: Трябва да се посочат всички места на производство, участващи в производствения процес на 

всеки източник на активната субстанция, включително качествен контрол - лаборатории за качествен 

контрол в процеса на производството. Данни само за брокери или доставчици, не са приемливи. За 

биотехнологични продукти трябва да се включат всички места на съхранение на първична и работна 

клетъчни банки и производство на работни клетъчни банки. 

 

 Активна субстанция:       

 

 Име на компанията:       

 

 Адрес:       

 

 Държава:       

 

 Телефон:       

 

 Факс:       

 

 Електронна поща:       

 

 Кратко описание на производствените етапи, извършвани на мястото на производство:       
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  Приложете схема на последователността на производствените етапи и дейностите на всички места 

на производство, включително местата за извършване на изпитване (приложение 5.8) 

 

             За всяка активна субстанция, приложете декларация от квалифицираното лице на притежателя на 

лиценза за употреба в част 2.5.1 и от квалифицираното лице на притежателя на лиценза за употреба 

записани в точка 2.5.2 където активната субстанция се използва като изходна суровина (приложение 

5.19) и производител(и) на активната субстанция съгласно част 2.5.3 действащи в съответствие с 

подробното ръководство за добри производствини практики за изходните суровини.  

  

  За активната(ите) субстанция(ии) издаден ли е сертификат за съответствие с Европейската 

фармакопея: 

  не   да   Приложете копие в приложение 5.10 

 

 При отговор «да»,  

 - активна субстанция:       

 - име на производителя:       

 - референтен номер:       

 - дата на последната актуализация (гггг-мм-дд):       

 

  Представено ли е основно досие на активната(ите) субстанция(ии)? 

  Не   Да 

 При отговор «да», 

 - субстанция:       

 - име на производителя:       

 - референтен номер за Европейската агенция по лекарствата /компетентния орган:       

 - дата на подаване (гггг-мм-дд):       

 - дата на последната актуализация (гггг-мм-дд):       

 

 -  Приложете като приложение 5.10 писмо за достъп на Общностна/държавата членка където 

заявлението е направено (виж процедурата за европейско основно досие на активната субстанция). 

 -  Приложете като приложение 5.11 копие от писмено потвърждение от производителя на 

активната субстанция, че ще информира заявителя в случай на промяна в производствения процес 

или спецификациите.  

 

2.5.4. Фирми по договор за извършване на изпитвания за бионаличност или биоеквивалентност. За 

всяка фирма, използвана по договор, посочете къде са извършени аналитичните изпитвания и 

къде са събрани клиничните данни и посочете: 

  

 Име на фирмата:      

 

 Адрес:       

 

 Държава:       

 

 Телефон:       

 

 Факс:       

 

 Електронна поща:       

 

 Изпълнявано задължение съгласно договора:       

 

            Име и държава от която е оригиналния/референтен продукт:       

 

2.6. Качествен и количествен състав 

 

2.6.1. Качествен и количествен състав по отношение на активната(ите) субстанция(ии) и 

ексципиента(ите): 
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 Трябва да се отбележи за какво количество се отнася съставът (напр. в 1 ml) 

  

  Посочете активната(ите) субстанция(ии) отделно от ексципиента(ите): 

 

 Име на активната(ите) субстанция(и)* Количество Единица Стандарт или монография, 

           на които отговаря 

                                

 

                                

 

                                

 

 и т.н. 

 

 Име на ексципиента(ите)*   Количество Единица Стандарт или монография, 

           на които отговаря 

                                

 

                                

 

                                

 

 и т.н. 

 

 Забележка: * за всяка активна субстанция и ексципиент трябва да се посочи само едно име като се 

спазва следният ред на приоритет: международно непатентно наименование (INN)**, Европейска 

фармакопея, национална фармакопея, общоприето име, научно име. 

 ** активната субстанция трябва да бъде посоченa чрез препоръчаното международно непатентно 

наименование в съответната форма (сол или хидрат - ако е в такава форма). За повече подробности, 

виж Ръководството за кратка характеристика на продукта. 

 

 Данните за евентуални съпътстващи вещества не трябва да се включват в графиките със състава, а да се 

посочат по-долу: 

 

 - активната(ите) субстанция(ии):       

 - ексципиент(ите):       

 

2.6.2. Списък на материалите от животински произход, които се съдържат или се използват в процеса 

на производство на втетринарномедицински продукт? 

 

  НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ 

 

       Име              Функция*                 от животни              от други                TSE сертификат 

                       АС      ЕЦ        Р            възприемчиви          животни                за съответствие 

                                                                към TSE**                                          (посочва се номер) 

 

1.                                    

 

2.                                    

 

3.                                    

 

4.                                               

и т.н. 

* АС = активната субстанция, ЕЦ = ексципиент, Р = реагент/хранителна среда (Включително такива, 

използвани при производството на първични и работни клетъчни банки). 

** съгласно определението в раздел 2 (обхват) на ръководството за свеждане до минимум на риска от 

предаване на причинители на животински спонгиформни енцефалопатии. 
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 Ако има TSE-сертификат за съответствие съгласно Резолюция AP/CSP (99)4 на Съвета на Европа, 

приложете го в приложение 5.12 

 

 

2.6.3. ВМП съдържа ли генетично модифицирани организми (ГМО) по смисъла на Директива 

2001/18/ЕО? 

 

  Не   Да 

  

  При отговор «да», отговаря ли продуктът на Директива 2001/18/EО? 

 

  Не   Да 

 

  Приложете като приложение 5.13 копие от писмено(и) съгласие(я) на компетентните органи за 

освобождаване на ГМО в околната среда за изследователски и развойни цели, ако се изисква от част Б 

на Директива 2001/18/EО 

 

 

3. НАУЧНА КОНСУЛТАЦИЯ 

3.1. За този ВМП даван ли е официален научен(и) съвет(и) от Комитета за ВМП? 

 

  Не   Да 

  

  При отговор «да», 

  

  Дата (гггг-мм-дд):       

 Референция(и) към писмото с научен(и) съвет(и):       

 

  Представете като приложение 5.14 копие от писмото за научен съвет 

 

 3.2 За този ВМП даван ли е научен(и) съвет(и) от държава(и) членка(и)? 

   

             Не   Да 

  

  При отговор «да», 

  

  Държава(и) членка(и)                                                             Дата (гггг-мм-дд):       

 

   

 

 

 

4. ДРУГИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА 

 

4.1. За национални процедури/процедури по взаимно признаване/децентрализирани процедури моля 

попълнете следното в съответствие с чл 279 и чл. 330 от ЗВД: 

 

4.1.1. Има ли друга държава(и) членка(и), в която е подадено заявление** за същия* продукт? 

 

  Да    Не 

 При отговор «да», попълнете раздел 4.2. 

 

 

4.1.2. Същият* продукт лицензиран ли е за употреба в друга държава(и) членка(и)? 

 

  Да    Не 

 При отговор «да»,, попълнете раздел 4.2 и представете копие от лиценза за употреба 
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 Има ли някакви различия с терапевтично значение между това заявление и заявленията/лицензията за 

употреба за същия продукт в други държави–членки (за национални процедури се прилагат чл.288 от 

ЗВД 

 

  Да    Не 

 При отговор «да», опишете:       

 

*Забележка: Понятието “същия” продукт означава еднакъв качествен и количествен състав на 

активната(ите) субстанция(ии) и една и съща фармацевтична форма от заявители, принадлежащи към 

едно и също дружество или обединения от дружества, или които са сключили лицензионен договор.  

** Забележка: Това е заявление, подадено по-рано или паралелно с това заявление, ако досега не е указано в 

точки 1.1.2 или 1.1.3. 

 

4.1.3. Има ли друга държава(и) членка(и), в която компетентните органи са отказали/спрели временно 

/прекратили лиценза за употреба за същия*продукт? 

 

  Да    Не 

 

 При отговор «да», попълнете раздел 4.2  

 

4.2. Лиценз за употреба на същия продукт в ЕИП (еднакъв качествен и количествен състав по отношение 

на активната(ите) субстанция(ии) и една и съща фармацевтична форма на ВМП от заявители, 

принадлежащи към едно и също дружество или обединения от дружества, или които са сключили 

лицензионен договор). 

Забележка: виж Съобщение на Комисията 98/С229/03. 

 

  Издаден лиценз 

 Държава:       

 Дата на издаване на лиценз за употреба (гггг-мм-дд):       

 Свободно избрано име:       

 Номер на лиценза:       

 

  Приложете лиценза за употреба (Приложение 5.15) 

 

  В процедура 

 Държава:       

 Дата на подаване на заявлението (гггг-мм-дд):       

 

  Издаден отказ 

 Държава:       

 Дата на отказ (гггг-мм-дд):       

 

  Оттеглено заявление (от заявителя преди издаване на лиценз за употреба) 

 Държава:        

 Дата на оттегляне (гггг-мм-дд):       

 Търговско име:       

 Причина за оттеглянето:       

 

  Оттеглен (от заявителя след издаване на лиценз за употреба) 

 Държава:       

 Дата на оттегляне (гггг-мм-дд):       

 Номер на лиценза:       

 Причина за оттеглянето:       

 Търговско име:       

 

  Временно спряна/прекратена процедура по издаване на лиценз за употреба (от компетентен орган) 

 Държава:       

 Дата на временното спиране/прекратяването (гггг-мм-дд):       

 Причина за временното спиране/прекратяването:       
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 Търговско име:       

 

4.3 При многократни/дубликатни заявления за същия ВМП: 

  

 Многократни заявления за: 

 Име на другия продукт(и):       

 Дата на заявлението(ята) (гггг-мм-дд):       

 Заявител(и):      

 

4.4. Заявления за издаване на лиценз за употреба на същия продукт извън ЕИП (т.е. от заявители 

принадлежащи към едно и също дружество или обединения от дружества или които са сключили 

лицензионен договор. Същия качествен и количествен състав по отношение на активната(ите) 

субстанция(ии) и същата фармацевтична форма). 

  

             Издаден лиценз 

 Държава:       

 Дата на издаване на лиценз за употреба (гггг-мм-дд):       

 Търговско име:       

 

  В процедура 

 Държава:       

 Дата на подаване на заявлението (гггг-мм-дд):       

 

  Издаден отказ 

 Държава:       

 Дата на отказ (гггг-мм-дд):       

 

  Оттеглено заявление (от заявителя преди издаване на лиценз за употреба) 

 Държава:       

 Дата на оттегляне (гггг-мм-дд):       

 Търговско име:       

 Причина за оттеглянето:       

 

  Оттеглен (от заявителя след издаване на лиценз за употреба) 

 Държава:       

 Дата на оттегляне (гггг-мм-дд):       

 Номер на лиценза:       

 Причина за оттеглянето:       

 Търговско име:       

 

  Временно спряна/прекратена процедура по издаване на лиценз за употреба (от компетентен орган) 

 Държава:       

 Дата на временното спиране/прекратяването (гггг-мм-дд):       

 Причина за временното спиране/прекратяването:       

 Търговско име:       

 

 

5. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ (КОГАТО Е НЕОБХОДИМО) 

 

 5.1. Документ за платена такса 

 

 5.2. Писмо за информирано съгласие от притежател на лиценза за употреба на лицензиран за употреба 

ВМП. 

 

 5.3. Официален документ, издаден от компетентен орган, съгласно съответното национално 

законодателство, доказващ, че заявителят е установен на територията на ЕИП. 

 

 5.4. Легализирано пълномощно за кореспонденция от името на заявителя/притежателя на лиценза за 

употреба. 
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 5.5. Биография на квалифицираното лице по фармакологична бдителност. 

 

 5.6. Лиценз за производство съгласно чл. 343 от ЗВД (или еквивалент извън ЕИП, където е в сила 

споразумение за взаимно признаване на инспекциите или друго споразумение с ЕС);  

            Препратка към EudraGMP е достатъчна ако е налична. 

 

 5.7. Потвърждение за повече от един производител отговорен за освобождаване на партидата в ЕИП. 

 

 5.8. Схема на последователността, посочваща всички места на производство и контрол, участващи в 

производствения процес на ВМП и на активната субстанция (включително обектите извършващи 

вземане на проби и тестване за освобождаване на партидите произведени в трети страни). Забележка: 

всички производствени и контролни обекти споменати в цялото досие трябва да съдържа техните 

имена, подробен адрес и дейности. 

 

 5.9. Сертификат(и) за добра производствена практика (ДПП) или друго(и) ДПП становище(а) (издаден от 

ЕИП инспектори; където е възможно) от компетентните власи, които са извършили инспекцията на 

производственото предприятие преди не по-повече от  3 години. 

 

 5.10. Писмо(а) за достъп до основно досие(та) на активната субстанция или копие от Сертификат за 

съответствие на Европейската фармакопея. 

 

 5.11. Копие от писмено потвърждение от производителя на активната субстанция, че ще информира 

заявителя в случай на промяна в производствения процес или спецификациите. 

 

 5.12. Сертификат(и) за съответствие на монографията на Европейската фармакопея относно 

спонгиформните енцефалопатии (TSE-сертификат);      TSE декларация. 

 

 5.13. Писмено съгласие(я) на компетентните органи за освобождаване на ГМО в околната среда. 

 

 5.14. Научен съвет даден от Комитета за ветринарномедицински продукти и/или от държава(и) членка(и). 

 

 5.15. Копие от лиценза  за употреба в ЕИП и еквивалентни документи за трети държави (фотокопие на 

страницата, на която е изписан номера на лиценз за употреба, датата на издаването му и страницата, 

която е подписана от съответния компетентен орган е достатъчно). 

 

 5.16. Кореспонденция с Европейската комисия относно многократните/дубликатните заявления. 

 

 5.17. Списък на представените със заявлението макети и проби/мостри (виж Бележки към заявителите, том 

6А, гл. 7). 

 

 5.18. Списък на предложените (свободно избрани, търговски) имена и притежателите на лицензиран за 

употреба в заинтересованите държави членки от ЕИП. 

 

 5.19. За всякa активна субстанция приложете декларация(и) от квалифицираното лице на притежателя на 

лиценза за производство, посочен в раздел 2.5.1, и от квалифицираното лице на всеки от притежателите 

на лиценз за производство, разположени на територията на ЕИП, изброени в раздел 2.5.2, където 

активната субстанция се използва като изходен материал, че активната субстанция се произвежда в 

съответствие с подробните ръководства за ДПП за изходни материали. Като вариант, може да се 

представи декларация, подписана от едно квалифицирано лице от името на всички останали включени 

квалифицирани лица (при условие, че това е указано ясно). 

 

 5.20. Детайлно описание на системата по фармакологична бдителност и където е приложимо и системата за 

управление на риска. 

 

 

 5.21. Копие на “Документ за определяне на SME-статут”. 
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Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт 

да бъде получен:  

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

.........................................................................................................................................,  

като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при 

получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да 

бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да 

бъде изпратен:  

 
 

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

- като вътрешна куриерска пратка 

- като международна препоръчана пощенска пратка 

- лично от звеното за административно обслужване 

 

 
 

 


